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Z ba wa w kot'! 
Jest to sztuka o młodości. O młodości , kt6ra nigdy nie mija, mimo 

upływająeych lat, mimo narastającego wieku człowieka. Tylko, że nie 
wszyscy umieją dostrzec jej pod maską zmarszczek na twarzy czy doleg
liwości fizycznych. Cztery kobiety, których włosy już posiwiały, chociaż 
niekiedy pokrywa je farba, są bahaterkami tej t ragikomedii węgierskie
go autora. Przeżywają one wciąż swoją młodość, nie tylko jako wspom
nienie minionych lat, ale jako istotę swego życia. 

Elza, Giza, Paula i Myszka mogłyby być rozkwitającymi dzięwczę
tami. Posiadają młode, romantyczne dusze. Nie obce są dla nich uczu
cia przyjaźni, zazdrości, buntu, podziwu czy zniechęcenia. Są zdolne do 
szaleństw, i umieją także kryć prawdę swych przeżyć jak pensjonarki, 
wstydzące się swoich uczuć. I pragną też miłości, która jest dla nich naj
większym bogactwem. Jedne ominęła w życiu, dla innych jest nigdy nie 
zapomnianą, najcenniejszą przygodą. 

Przedziwna sztuka, pełna poezji, ukrytej pod maską kpiarskiej za
bawy - „Zabawy w koty". 

L. K. 

·-· 
Zespół TEATRU POLSKIEGO ZASP dał w październiku przedsta

wienia utworu scenicznego KAROLA WOJTYŁY: „Przed sklepem j ubi
lera" na terenie Szwecji. Na zaproszenie Federacji Uchodźctwa Polskie
go odbyły się spektakle tej „medytacji o Sakramencie małżeństwa, prze
chodzącej czasem w dramat" w Sztokholmie i w oddalonym o 100 km 
od stolicy - Vasteras. Spotkały się one z żywym oddźwiękiem tamtej
szych ośrodków polskich. Polacy w Vasteras złożyli na ręce dyr. Kiela
nowskiego kwotę tysiąca koron na Fundusz Teatralny, z przeznaczeniem 
na fotel w budująeej się sali teatralnej POSK-u. 
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JEAN-LOUIS BARRAULT 

AKTORZY 
„PT AKOM jesteśmy podobni w każdym 
znaczeniu tego słowa" 

PTAKI - pomyślałby kto, że nie mają głowy, 
PTAKI - zabija się je, przypieka i wysysa kości, 
PTAKI - są użyteczne, zjadają owady, 
PTAKI - użyźniają ziemię i przez nie 
rozkwitają sady •. . 

No tak, ale -
PTAKI dziobią czereśnie, 

I stwonone są po to, by tropić je i strzelać, 
zawsze zbyt wcześnie. 
A czasem ptaki śpiewają, wywodzą miłosne trele, 
i mają ładne pióra ..• 

PTAKI - są okrutne, lecz niekiedy 
PTAKI - śpiewają o szczęściu 

jak minstrele, 
Cóż wtedy? .. . 

I są też ptaki nocy, 

PTAKI - mądrości, 

co głoszą dobrą nowinę, 
to ptaki wiosny ... 

W końcu przyroda cała 
byłaby przesmutna 
bez ptaków, 
podobnie jak ludzkość 

- bez teatru. 
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