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OD TEATRU 

Obie sztuki Andrzeja Bursy 
prezentowane dziś przez nasz 
teatr są raczej próbkami dra
maturgicznymi utalentowa
nego poety, mz dojrzałą 
twórczością, mogącą weJSC 
na stałe do repertuaru tea
trów. Sztuki te zaskakują na
tomiast problemami, z który
mi autor próbował uporać 
się poszukując właściwej for
muły dramaturgicznej dla 
ich wypowiedzenia i dla o
kreślenia siebie, jako dra
maturga. Nie zdążył Bursa 
niestety -- znaleść tego samo
określenia w zakresie twór
czości dramaturgicznej, po
zostawiając zaledwie garść 
propozycji. Teatr, zaintere
sowany zrealizowaniem któ
rejkolwiek sztuki Bursy mu
si wiele dopowiedzieć. 
Teatr, nasz, poszukując re
pertuaru dla sceny masko
wej -- uznał sztuki Bursy za 
materiał interesujący, kom
ponując program z dwóch 
absolutnie różnych utworów, 
jakimi są „H A Z A R D" 
i „Z WIER ZĘT A". „Ha
zard" - to realistyczny o
brazek z życia polskiej mło
dzieży współczesnej, „Zwie
rzęta" - to metaforyczny 
traktacik filozoficzny, któ
rego akcja rozgrywa si~ w 
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Andrzej Maria Leon BURSA urodził się 
21 marca 1932 roku w Krakowie, w rodzinie 
nauczycielskiej. Był synem Feliksa Bursy 
(ur. 1904) i Marii z domu Kopycińskiej 
(1908-1958). Na młodego chłopca na pewno 
oddziaływała rodzinna tradycja uprawia
nia twórczości poetyckiej i muzycznej. Po 
ukończeniu gimnazjum zapisuje się na 
Wydział Filozoficzno-Historyczny (Sekcja 
D7iennikarska) Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Od grudnia 1954 do lata 1957_ pra
cuje w redakcji „Dziennika Polskiego" 
w Krakowie, kolejno w działach: rolnym, 
reportażowym i kulturalnym. Praca ta, 
będąca podstawą utrzymania, chociaż nu
dząca go i pogardzana_. wywarła tr~ały 
wpływ na jego twórczosć. Zmarł w wieku 
dwudziestu pięciu łat, 15 listo!!ada 1957 r~
ku, na skutek wrodzonego DiedorozwoJu 
aorty„. . . . 

„. Doświadczenia wymes1one z pracy 
dziennikarskiej umożliwiają szukanie no
wych form wypowiedzi. Jak zwyk.le ~y
wa w spuściźnie po AndrzeJu Bursie me
wi~le zostało śladów jego autentyczni_e 
wielkiej miłości , jaką był teatr. Ch~d7:1ł 
z pasją do teatru i każde przedstaw1en1e 
komentował i przeżywał bardzo mocno, 
w środowisku aktorskim Krakowa miał 
też chyba wielu mniej lub bardziej trwa 
łych przyjaciół. Wkrótce przedmiotem je
go skry tych, ale mocnych ambicji stanie 
się „napisanie dobrej sztuki dramatycz
nej''. Po młodzieńczym „Honorze rycer
skim" „szuka wytrwale sceny, dla której 
mógłby pisać. W okresie poprzedzającym 
Październik powstaje w Krakowie, w Do
mu Plastyków, teatr Cricot II kierowany 
przez Tadeusza Kantora, umożliwiają
cy - dzięki swej antyinstytucjonalnej 
strukturze - start młodym autorom. An
drzej Bursa wspólnie z aktorem Janem 

czasie ltewolucji Francu
skiej. Zatem utwory zupełnie 
różne -- pomijając niewspół
miernie większe walory sce
niczne drugiego. Jest jednak 
pewna więź myślowa, łączą· 
ca oba utwory. Jeśli przy
jąć za punkt wyjścia „Ha
zard", jest w nim jasno po
stawiony problem władzy. 
Ana.liza władzy dokonana na 
mikro-społeczności, jaką sta
nowi młodzieżowy gang. Cy
rano, jako silna jednostka, 
w bezwzględny sposób kie
ruje „kumplami", deprawu
jąc ich słabsze osobowości 
włącznie z dokonaniem mor
du ich rękami i na ich odp0o> 
wiedzialność, gdyż zdradzi 
ich w krytycznym momencie. 
W pewnej warstwie „Zwie
rząt" - gdyż jest to utwór 
wielowarstwowy - można 
wyprowadzić podobne zało
żenia: ofiary Cagliostra po
zbawione wolności są od
kształcone przezeń nietylko 
fizycznie, ale i moralnie; 
spodlone i zdeprawowane w 
strachu o własny nędzny los 
zdradzą i zamordują ocalałą 
w swoim morale Katarzynę. 
Tak oto oba utwory traktu
ją o żywych, aktualnych 
problemach współczesności, 
z którymi Bursa borykał się 
jako poeta w swych wier
szach, i którym próbował 
dać wyraz w dramaturgii. 

Gdy ci si~ wszystko znudzi 
spraw sobie aniołka i staruszka 
~·ra się tak: 

„Hazard" napisał przec1ez 
„„.aby ostrzec tych, dla któ
rych nie jest jeszcze późno". 
Teatr „G ROTESKA" pra
gnąc zapoczątkować reali
zację małych form teatral
nych, prezentuje sztuki Bur
sy w holu teatru, proponu
jąc bliski kontakt z widzem, 
jedność czasu i miejsca akcji 
oraz odrębny rodzaj maski. 
Maską w „Hazardzie" jest 
ukryta w cieniu twarz akto
ra, „zamaskowana" brakiem 
światła. W „Zwierzętach" 
natomiast, których rodowód 
teatralny możnaby wypro
wadzić z jednej strony z pa
ryskiego teatru okropności 
„Grand Guignol", a z dru
giej, literacko-dramaturgicz
nej z „Ubu króla" A. Jarry
e'go (wystawiony w „Grote
sce" w 1965 r.) proponuje
my maskową, spotworniałą 
groteskę. 

Wymieniony rodowód teat
ralny „Zwierząt" rzutuje na 
całość spektaklu, którego ga
tunek należy określić sło
wem używanym dziś w dzie
dzinie kryminalno-sensacyj
nej literatury oraz filmie: 
„dreszczowiec". 

Zamieszczone w d odatku do pre
gramu teatralnego wycinki prasowe 
ilustrują fragmenty naszego życia oll 
jego ciemnych stron. Przez ich pre
zentację tea t r chciałby współdziałać 
w zwa lczaniu zła , jak również za prote 
stować przeciw b iernej posta wie części 
11aszego spoeczeństwa, która to biernośll 
liprzyja powstaniu tei:-o zła. 

podsta,yisz staruszkowi nogę że wyrżnie mordą o bruk 
aniołek spuszcza główkę 
dasz staruszkowi 5 groszy 
aniołek podnosi główkę 
3tłuczesz staruszkowi kamieniem okulary 
aniołek spuszcza główkę 
ustąpisz staruszkowi miejsca w tramwaju 
aniołek podnosi główkę 
wylejesz staruszkowi na głowę nocnik 
aniołek spuszcza główkę 
powiesz staruszkowi „szczęść Boże" 
aniołek podnosi główkę 
i tak dalej 
potem idź spać 
przyśni ci się aniołek albo diabełek 
jak aniołek wygrałeś 
jak diabełek przegrałeś 
jak ci się nic nie przyśni 
t·em is 

Gtintnerem pisze „I~arbunkuł", sztukę bę
dącą próbą teatru nowoczesnego wymie
rzonego przeciw panującym jeszcze ten
dencjom akademickim. 
„. Dzisiaj dreszcze proponowane w „Kar

bunkule" budzą jedynie uśmiech, wów
czas jednak, w powszechnej pogoni za 
sztuką, która nie byłaby tylko ilustracją 
nudnych schematów, podobne próby 
zawsze mogły liczyć na pełną sal ę . Andrzej 
Bursa szybko jednak otrząsnął się z cią
got w tym kierunku. Umożliwiło mu to 
związanie się z Piwnicą Pod Baranami, 
dla k tórej pisał piosenki, skecze i jedno
aktówki. zachowały się „Rozmówki chłop
skie" i „żakeria, czyli męczeństwo \\'iej
skiego proboszcza" bawiące bywalców Pi
wnicy przez kilka sezonów. Wydaje się, 
że klimat i ambicje grupy mlodych arty
stów krakowskich najbardziej odpowia
dały Andrzejowi Bursie, z tych inspiracji 
narodziła się też najpełniejsza i najle
psza z prób dramatycznych tego autora: 
sztuka „Zwierzęta hrabiego Caliostro". 
Niestety, nie doczekał jej inscenizacji·. 
„Zwierzęta hrabiego Całiostro" wystawio
no w maju 1958 roku w teatrze Atelier 
w Poznaniu, w inscenizacji Stanisława 
Hebanowskiego, Andrzeja Matuszewskiego 
i Marka Okopińskiego (reżyseria). 

:" Na _„Zwie~zętach hrabiego Caliostro" 
m e konczą się wszakże doświadczenia 
dramaturgiczne Andrzeja Bursy. w 1957 
roku pracował nad adaptacją sceniczną 
„Małego księcia" Antoine de Saint-Exup
pery•ego i „Dwunastu krzeseł" Ilfa i Pie
trowa, ponadto napisał sztukę „Hazard", 
której nie ukończył. W rękopisach za
chowało się u kart I aktu, 18 kart n aktu 
i streszczenie III aktu. Nie ukończył 
również sztuki bez tytułu. Osiem sztuk 
dramatycznych w dorobku dwudziesto
pięcioletniego pisarza to na pewno bardzo 
dużo, tym bardziej, że większość z nich 
to próby interesujące i ambitne, pozwa
lające przypuszczać, że gdyby autorowi 
pozostał jeszcze czas na dojrzewanie, za-
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pewne dorobiłby się pozycji znaczących 
w naszej l iteraturze. 

.„ _'Wie rsze 1:Jursy, próby dramatyczne, 
publicys t yka 1 proza zaprawione ironią, 
buntem, przekorą i złośliwym humorem 
--: wypełnione były obsesją. niedocenie
ma, torturow:mie przez •wiat. Obsesja 
ta, pojawiająca się szczególnie często w 
ostatnich utworach, z wolna przestawała 
być wyznaniem jednostki, stawała się 
stylem. A więc czymś , bez czego pisarz 
nie istnieje. Andrze.j Bursa zawsze wsty
dził się tego, co dzisiaj stanowi wartościo
wą cechę j ego twórczości: kultury lite
rackiej, która nie pozwala wypowiadać 
się wprost i samotności, która każdy te
mat zamienia w rozprawę z samym sobą. 
Chciał być żywiołowy, sprawny literacko, 
krzykliwy i modny - jak niektórzy jego 
rówieśnicy, którzy już wówczas zdobyli 
ostrogi li terackie. Nie był modny i nie 
był cyniczny, często wydawał s ię zbyt 
sentymentalny i nieefektowny, zbyt 
„upozowany" i „tradycyjny". Jego szcze
rość - szokowała, wprawiała w zakłopo
tanie. Niecierpliwość częsti nakazywała 
mu przeczyć samemu sobie. Jego droga 
do literatury, jeżeli miała przynieść peł
ny rezultat, musiała być długa i trudna. 
To zaś wydawało mu się nie do zniesienia 
i było źródłem wielu cierpień. 

Dopiero więc jako całość, jako pewna 
konstrukcja, utwory jego zgromadzone 
w książce pozwalają zdać sobie sprawę 
z tego, co Andrzej Bursa reprezentował. 
Przede wszystkim zaś uzmysławiamy so
bie, że zawarty w nich został - dzisiaj 
już chyba nie do odtworzenia i nie do 
podrobienia - moment naszego życia ja
ko wspólnej grupy pokoleniowej. Został 
on zanotowany, on jest w tej twórczo ści 
i chyba każdy, kto będzie chciał zdać 
sobie sprawę z tego, co reprezentowa
liśmy w owym czasie - będzie musiał 
sięgnąć przede wszystkim do twórczości 
Andrzeja Bursy, do tego, co po nim po
zostało. 
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W Jaworznie, w mleJ9cow1m Je ... 
słe, analezlono •mOl'dow-.ne«o 
lł-letnleo .16-fa Bib. nenia VI 
klasy akoły podstawowej. Cbło
ptee wyaedł a domu n ~anta 
br., I od te10 cln.la nllft41 po nim 
wsaelld tJad. DopillrG weaora.t ra
no łunłDcJonarluue 110 odlrl7U je-
10 zwłoki kompletnie samann1~. 
przy~ne anurem do pnia 
drzewa a ustami ukDelalowaQml 
aallklem. 

Na razie nle wiadomo w Jaki 
91>nsób lł-~i cłllopi~ mstal por-
bawiony · t7da. Na JeCo ele~ nie 
anaJe&lono aewnctrzn7cb obrał.el\. 
moe~cych łwiade&yf bezpo6rednlo . - - . 
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ły dla praeuj4Cych, kompani 
•1p6!n)'Cb „ •ta-dów0

• nie cieszą
cy ~ Jut · popn.ednio dobrą o
pin~. Zachodzi podejrzenie9 że do 
abroclnl doało na tle osobistych 
poracłlunk6w lub obaw. Obaj po-

_c„Jnani zostali utrzynani przez I 

t 
110. kt6ra wspólnie z Prokuratur~ j 
prowadzi w teJ spr a y.·ie śledztwo. 

Ofiar~ zallljsln . 
14-letlli l Galiski . 1 

Potława&Hmy • ••:t4UJ4iJ• 
. !aNJ!łtWl~ chlo~a w .la•e;....,.. 
Zamord„BD7m Jnl lł-lcl ' ZM
gniew Galiń§lll, • •w ,Jall .., __ 
mowaliśmy -.nrłlllle .,._, -. 
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A to dział<J s:e w Polsce: 5 sierp- . 
n!a Hl?l roku. W Sokołowie Pod19S· 
kim. O ~ndz. 15.30 Na Arndku ryn• 
ku na którym m1rścł ile dworzc:>c 
autnbuso\\'Y. jelk to 1wvkle w mfł
łvrh mia stPrzk ach. O ulis?nY łań
l..ul·n ~r;:ir opartv row~r. Prz~ rowe• 
rn~ ~:erlemnastoletnł wyr6!11t~k. 1 
rnetr 78 cm \\'1.!"0~tu . Z pnblłsldf''<> 
h~ru m1Przner?:o wv~~ecił kondnktor 
PK~-,J. \V re1n1 nit't~ł kuh~k ! hva„ 
roż~"'i0m. '\tiał fot ~~ 1 m~tr ftO cm 
'\\'zro~~n PodszNH do ro\\"~ru. 

- PrzC'p"?~~~rn. to mój ro\\·er, 
rhei ał<'m od ;echać . . 
Ud~rzvl e.o od razu. W ~low,. Na 

odlew. MP,żczylna Uf}ndł. kub~k ! 
twaro!kiem potoriYł stę w tłum. Pod 
nor?~ n!"1ech0dnH·~·rh. 

PadC11ac \'. rf1;~1 . .;„ 1~st w~rńd tu„ 
r111. .lPc:~r1r :-obrirzvł w tł•1m!e "" 
r•:r.kn dw<'irh ko1P~~w ! p!"n<'v. rńw„ 
r1'.~7 k~rrn,\.rtiw N::łstPnn~ r~1v Cif'~· 
ołv ju7. na t01.1rP~O. C1arnnrkł hił ł 
knn-:ił lr~cH'"~" Po t?łow:~. \\' kh~~„ 
p:r:c::r,,,·n Pot<'m. zn~r'ln~~ o<'„f.n'tai. 
po k;~1<·1 dl:_1"';"i, 'll:n11hc-h. ~inw:ł 

c::" ph1tn" '"''·''" \TO ?.bnał ~A r1.:"''VP 
r7~rrr.rk'.f'f!I .'\ t~m•f'n 1<"c:;..,C'7.I! bił 

le-?:-irrff;. - (1" 1ff"l "'·olr.n rP":~. 
~:a rł„ue-~ rl, f'ń 'N ~1n;t~lu. c:krit~

w1 r'v !Tr'1'."···~ n0·n:"1ń<"'~llk tl"'1:1: · ł. 

Wnr~'-tł"'!l<ł radłowłfe Zbł~nł•w 
~zahr:lłt:ekł 1rnbfl 1n1łrt"nft11 1n:t•r'' 
n~d1 na w f'r~sramłe .• 01n111 MAwtnv
•?:a" fnd n f fl~n •·łnlnf~ „~łvnvł-,M •• 
t~·!•1ł tf'f!n ""'tvkuhtl lllzahrat'l„kl 
tind!~·kił knlf'1nn młkroron młl!r.tnn• 
tnm 7 ~nknłn"•:t f kłtrnwrnm '""'• 
tł',~'7fl'1 h~ „,. Pr~~-n. p:-~r„~l"\~riłnm 
„~ tlY:<"' n1"!1 '~'Pl..;_.m'łr.- f9.„„„„('. 
Y ',..!'n i r . \' • ·· J , \' ~ l I' i· 7. r. n ! f' ff"' m ~ i'l r ~ · l • 
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\. 
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\Vdowa <głos zar.hrypły od płaczu 
drżvl: .. Pvtałam. Ht'niu. a ludzi . nie 
b y ł ~ ·~ Od p1 >w ie dz i a ł: oj; bo li m ·me t\i. 
\V piersi arh, okrul n le. pat rzyh Jię, 
matko, patrzyli, a on tak mn~f bił. 
Widziałeś ty ~l przedtem kłedy'ł -
pytam. - Nie. nie \vid1iałem .. .'' 

A potem ten drugi 1101. Młody. 
Urywane zdania. Beiczelne: uttylem 
zdenerwowany. No tak. nigdzJe n·e 
pracowałem, an.I się nie uczyłem. Nie 
wil'dzia łern, że był . tak i stary N :e 
patrzyłem. Zaczepił~m się o ten fO• 
wer. Butem. Teraz wiem it \O ti 
n i e o ? ł a r i'', 

Przeliczył sobie tamtą śmier6 o 
J'rt vkuł.v _ ~odeks~ karnego. Pu wie• 
di;ał: .. nie opłąo1 sie". ~o on p:ze;
r1ci nie żałuje. nirn tg nie wttrząa· 
nc;ło. ,Jego obl'ho:hi WYł'\cznie whl• 
na esol>a, daległiwoi.f, jaka go d~„ 
tkn~la, kara. jaka 10 rzeka .. Taki jęstt 
Nihy czło·~·lek - 1 przec1et po· 
twór. 

• 
Inny pot9.r6r w Innym mieście li• 

mordował kont:-nlera MPK. N:t O• 
czach tłumu bił go. ai tamten •tra„ 
c!ł przytomnuść. Nie mi~l do rtiell) 
ładnej p!"etcnsii. nigdy 10 PfZ~dtf·rq 
nie widział. Był silny ł brutalnv. 
Demonstr1'v-·ał na ulicy swoje cham. 
stwo. swnj::t 1.WiPrZ';'C'OŚ~. I..u:iz~e stall 
t patp:yli. Rierni I pru!stra!7.~1•i. Czy 
teraz śp;ą spol~ojnie rn~ż~zyżni. kt6· 
rzy stRli obok i n~t ruszyli się? Ą 
jeśli śpią spoko.tnie. to c?..v pr'.1>hou1a
li sohie zadał pyt~n:P 1\im \\~ takim 
razie onł są? Czy P'>trafią nazwa~ 
się po Imieniu? 'A7 ymierzyć sw6J 
stntch i swoją nboktno~ć? Swo~łł 
ma łoś~ i podłość? Ci pra wd:d wi. sil· 
ni męic7.yźnł. n::e których iuż f"it 
motna liczy~? Których ohecnołrl 
trzeba 1ie bać? 
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L1s,·k 
W ka,·ty zacząłem &rać mając 

ętnaśc1c łat. Jeździłem za gran1-
były pieniądze. W wolnych 

w1lach w swoim gronie robiło si~ 
ałt.->go pokera. Na początku z re
dy płaciłem . frycowe za nauk~. 

>mału wciągnąłem si~. Stwierdzi
m, Żt: moi partnerzy grają nicucz
w1e 1 oszukują. Poznałem różne 
10sobv zna<.·zenia kart. Hazard za. 
ął mnie pasjonować. Z czasŁ·m 
1rty stały si~ dla mnie wsLystk1m 
ogłem grać nie śpiąc prLeL trzy 
>ee. Zn·z.vgnuwałem t uprawiania 
>ortu. wybrakm kany 

K1edys tabrakłu mi pieni~dzy, za
awiłem reprezentacyjny dres, któ-

dosta rem na wy jazd. To był już 
0n ee mojej sportowej kariery. By
dv tez dni tłuste. Szarpałem po 
kół za noc. Podkosiłem „Wujka" 
poszliśmy grać do „Cukiernika". 
Nujek" wziął 20 tysięcy złotych -
yślał, że wygram. To była moja 
ijwi~ksza porażka. „Cukiernik" 
łł lepszy. Wygrał 20 chałatów 
Nujka'' i ,,Junaka", który też pod
edł w czasie gry. Musiałem wyje-
1aĆ' do Lodzi. żeby nie narażać si( 
~zinie. Zaczęliśm~v w trójkę z 
: ygant>m „ i „ Dolarem·· j~ździć po 
.Jlsce ... Dolar" wziął lC sobą małą 

a lizeczk~. k tórcj strzegt jak oka 
głowie. Kiedyś w hotelu otworzył 
i zobaczyłem, że cała walizka jest 

ypdniona nowymi taliami kart 
łpowiednio 'Prt·parowanymi do 
·y. Miał wszystkie talie. jak1P są 
>slt:pnf· w sprzedaży, a na każdej 
lii była zrobiona „marycha „. Sta
zc;z.ek miał głow~ na karku. Sia
d t y'l ku do , , pewnej gry'·. n i t µa -
;;~tam żeby kiL·<lykolwiek pr1.c
rał .. ,<.:ygan" walczył na ,,wlus". 

Karty były z.naczone włosE:m. Ja 
wyspecjalizowałem się w „\l;ycią
a:u". StrUtlałem w czasie gry klien
t<n11i dwa razy „Wyt'iąg" i było „po 
ptakach''. 
„Urzędowaliinny" w · Rzeszow

~kiem, walczyłem raz.cm z „Cy~a
nem" na jedne&o k uśh ieru. W 
pierwszym dniu ustrzeliliśmy go na 
eo tysięcy. Rewanż miał sie odbyć 
na dru1i dzień. „Cycan" wstał rano 
i razem z „Dolarem" pojechali do 
ku.,.ierza. Kiedy· sie obudziłem, zo
baczyłem, ie ni~ ma już .,Cy tana „ 
i •. Dolara''. Wzi•łem takJ1'1wkc i 
prys.n4łem u nimi. Kiedy \lł~yje
cbałem na miejace, dowiedziałem 
aic:, ie „Cy1an" i „Dolnrem'' cofnę
li kuśnieru na tto tysięcy i ~nik
n~li. Była umow.s. ie wy1ra·n11 idz.ie 
do -podziału na triech, wykiwali 
mnie i •płynęli i torf,. Potem „Do
lar" iiprzedał „Cyi;ana" ,,?ro!cwra
wi" j ten o•rał 10 n~ ci;r1to. 
Zapalił JM~ie~. i qci ~~ł _., 

dymem, 1tcs mu trllet\ę ~rśał. Ni• 
m6-ł iH.ihie darować, t~ Jq;~ - „Lis
ka" - tak wyu-.ili C• wt.tru. 

„Li-*'' umówH at~ te ł\1..~. w ho-
telu .• Katow~c„. IA~d miał mnie 

'abna\. ud ,,grę". Gra była .,ustawio
na miał grać znaczonvmi karta
m , k tór~tamten przyniesie. Part
ne" l iska'· l>ył ,,sprzedany", grał 
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ua „zegar'' Przy stole razem zt> 
mną siedziało pi<:ć osób. Właściciel 

. mieszkania postawił butelkc; jarzc:
hiaku i zaczęła się gra. Wyj~to rze
komo nową talię kart. Wszyscy 
obejrzeli ją uważnie, zerwali opa
kowanie i rozdano karty. Po 20 mi
nutach „Lisek'' przegrywał 4 tysią
ce złotych. Patrzyłem na twarze 
dwóch graczy Cisztr, która panowa 
ła w ?OkojlJ przerywał tylko od 
Clasu do CUl5U Cło& jedne10 Z nich 

- Wchodzę w ciemno. 

c - Przebijam. 
-- Sprzedaję. 

- Spra,wdzam. 
-- Trójka. 
-·- Mało! 

-- Ful! 
-· Dobry. 

Po e()(łzinie gry, szczęście odmif'
n 1ło s:ę i ,.Lisek" wygrał 10 tysię

cy. Jt.·go partner wstał od stołu, ~ra 
bvła skończona. 

MAR I A N B_I JO C H 

-- Mam w doinu dol~ry. pojad~ 
s•mochodom. Grasz? - - spytał „Lis-' 
k 

„ 
a . 

Oczywjście · ·-· z.godLił ::;i~ .. 1.i
Sl'k"' -;kwapliwie. Prlynicsiono na
\A'Pl nowe karty. (;ro 1.acz~ła ::,i~ lia 
nowo. Po ltilKu minut.ach do.lary 
zmieniły właściciela. 

W tym środowisku nikt nie ma 
litości dJa nikogo. Przegrany od-

C'h~z1, by po k:lku dniach powró 
cie z oa„niędzm1 i grać daleJ Ludzif 
są podobni do narkomanów. po ma 
lej przerwie wracają · do swojegu 

.nałogu. płacąc mu haracz ze swojeJ 
· nai.rwności i głupoty. Liczy si~ tyl
ko spryt, przy ja<.·iele sprzedajq 
przyjaciół u kilka złotych. które 
po CTZt' „odpala ·• wygrany na&an~a
czowi. Ni~tórzv tracą ner'Wy. pró
buj~ odzyskać swoje pieni.ize. kie. 
dy zorientu)ł się, ie ~~li ~uka
Di . ~wyk )e jest jui a p6ano. Poi;o
st.je un \ylko ciułani\! nowej sum) 
pieni~iy, d&lęk• kt6rym. ~k my 
śl~ w swojej naPNnuiol, ~' mo· 
au się octe1r•c. Cau.m1 pr1f11r•ny 
~t•je •• &łotyC""· ieb,y •nO&l so· 
bie • ~~ .p0ł u..-. ·l 1ym o.uodiie 
$\t'•~4ł •n-~~----~'" ,„~)' ~łO· 
tv~. ~ "'Ylf•~~-- nas\91>14~ :awy 
·-_le "i"'• cU\i oQ~ł.JAłl", W \)'~ 
c•~~ n•"'•oae n\l~•M 1'QWJC" 
"U~\<aw, ~ lc\6rym• m61U~y ''~ 
łm~M'łYt wł\ t•~Y\. ~- i t•\c 
W f-.~h: lf)', it' ~~UW'V ł~ ł "'j 

sam~ j branży. Wtedy po kilku roz
daniach partne rzy przestają grać. 
podają sobie ręce i maszerują na 
wspólną kolacj~. śn1iejąc si<: z 
,,przypadku". który ich zetknął ze 
sobą. W interesie jest ciągły ruch 
ktoś miał wpadkę, „wypadł z obil' 
gu". ktoś inny zajmuje jego m1e J 

.sec. Karty są rozdawane bt·i p ner 
wy, zmieniają si~ tyiko przpgrvwa 
jący. 


